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Marcarea diverselor tipuri de diode  

◄ îndrumar nr. 2.3, nivel I ► 

 

Inscripționarea se face asemănător ca la tranzistoare, cu diferenţa că în loc să se înceapă cu 2N, la diode 

se începe cu 1N, urmat apoi de o serie de alte cifre ce depind de fiecare producător în parte (ex. 

1N4001, 1N4148, 1N4007, 1N914). Alte prefixuri pot fi: BAT, BZX, EFD, AA, BB etc. 

Categorii de diode utilizate în general la CME: 

1. redresoare simple: ex. 1N4001 / 1N4007 / 1N4148 

 

 

 

2. comutatie / Schottky: ex. BAT85, 1N5817, 1N5819 

  

 

 

3. stabilizatoare Zenner: ex. BZX79-C3V0 

 

 

 

4. varicap (cu capacitate variabila): BB112, BB809, BB910 etc. 
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5. detectoare (cu Germaniu): EFD108, AA119, OA16 etc. 

 

 

                               

Observații importante: 

Uneori producătorii de componente semiconductoare (diode, tranzistoare etc.) aleg să reprezinte 

simbolurile a două componente diferite (spre ex. dioda Zenner și dioda Schottky) cu același simbol. Se 

poate crea de aici o ușoara confuzie. 

Marcarea diodelor se face direct cu text pe corpul acestora, exceptând unele cazuri (diodele detectoare) 

când marcarea se face prin desenare unor inele colorate care reprezintă un cod anume pentru dioda 

respectivă (ca la rezistoare).                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 


